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CIT  
 

Jak przeliczać na złote cenę nabycia wyrażoną w walucie obcej 

Źródło: Rzeczpospolita, Michał Brągiel, 16-06-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 9 maja 2014 r. (II FSK 1410/12). 

Spółka kupowała towary, za które płaciła w obcej walucie. Otrzymywała je w wyniku 

przeprowadzenia odprawy celnej. Spółka wskazała, że niejednokrotnie faktura sprzedaży 

wpływała do niej dopiero po kilku tygodniach od odprawy, zaś data faktury była wcześniejsza 

niż data odprawy. W wyniku tego dzień otrzymania faktury był późniejszy niż dzień 

otrzymania towarów, a z kolei data otrzymania towarów była późniejsza niż data wystawienia 

faktury. Koszty nabycia towarów spółka księgowała na podstawie dokumentów SAD. Zdaniem 

spółki wyrażone w walucie obcej koszty nabycia towarów powinny być przeliczane według 

średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania 

towarów. Organ uznał jednak ten pogląd za błędny twierdząc, że datą poniesienia wydatku 

jest data wystawienia faktury. Spółka skierowała sprawę na drogę sądową, a rację przyznały 

jej WSA i NSA. Sąd kasacyjny podkreślił, że momentem poniesienia kosztu jest dzień, na 

który ujęto koszt w księgach rachunkowych, a nie dzień wystawienia faktury. Ponadto, gdy 

brakuje faktury, koszt może być zaksięgowany w oparciu o inny dokument, np. dokument 

SAD.  

[pobierz artykuł] 

 
Jeśli wspólnicy dopłacili z naruszeniem prawa, fiskus upomni się o swoją 

część 

Źródło Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 18-06-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia 10 czerwca 2014 r. (II FSK 1701/12). 

100% udziałów w polskiej spółce posiadała firma szwajcarska, a jej kapitał zakładowy wynosił 

5000 zł. Zgodnie z aktem założycielskim spółki, jeżeli kapitał zakładowy oraz środki 

finansowe nie są wystarczające dla pokrycia działalności, wspólnicy mogą być zobowiązani do 

wniesienia dopłat, które jednorazowo nie mogą być wyższe niż dziesięciokrotna wartość 

nominalna wszystkich udziałów wspólnika. Spółka podjęła uchwałę o wniesieniu dopłat w 

wysokości 100 000 zł w dwóch kwotach po 50 000 zł. Całość została wniesiona jednorazowo. 

Zdaniem spółki w omawianej sytuacji nie osiągnie ona przychodu podlegającego 

opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 11 uCIT, przychodami nie są dopłaty 

wnoszone do spółki, jeżeli odbywa się to na zasadach określonych w odrębnych przepisach 

prawa. Fiskus nie podzielił tego poglądu wskazując, że dopłaty zostały wniesione niezgodnie z 

kodeksem spółek handlowych (w kwocie przewyższającej limit z umowy). Wprawdzie spółka 

próbowała dochodzić swoich racji na drodze sądowej, ale przegrała spór w obu instancjach. 

NSA wskazał, że dopłaty wnoszone niezgodnie z prawem są przychodem dla spółki. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Opłata za gospodarowanie odpadami bez VAT 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Redakcja Dziennika Gazety Prawnej, 16-06-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 maja 2014 r. (I SA/Kr 333/14). 

Jednostka budżetowa gminy zarządzała budynkami i lokalami, w tym zawierała w imieniu 

samorządu umowy najmu dotyczące tych nieruchomości. Ponadto była zobowiązana złożyć 

dla każdej nieruchomości deklarację w zakresie wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami, którymi następnie obciążała najemców. Opłata za gospodarowanie odpadami nie 

wpływała na wysokość czynszu. Jednostka budżetowa postanowiła zapytać izbę skarbową, 

czy przedmiotowa opłata podlega VAT. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie 

wskazała, że opłata ta nie jest ani dostawą, ani usługą. Jest to natomiast opłata  

o charakterze administracyjnym, która nie podlega VAT. Fiskus uznał jednak ten pogląd za 

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1117733-Roznice-kursowe--jak-przeliczac-na-zlote-cene-nabycia-wyrazona-w-walucie-obcej.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1118940-CIT--doplaty-niezgodne-z-prawem-sa-przychodem.html
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nieprawidłowy wskazując, że opłata za gospodarowanie odpadami jest zawsze należnością 

wynikającą z usługi najmu i podlega VAT. Sprawa trafiła do WSA w Krakowie, który uchylił 

interpretację organu wskazując, że refundacja kosztów nie jest samodzielną usługą ani 

elementem usługi kompleksowej w rozumieniu uVAT.  
 

[pobierz artykuł] 

 
Fiskus może zmienić stanowisko przy kolejnej kontroli  

Źródło: Gazeta Podatkowa , Redakcja Gazety Podatkowej, 18-06-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 7 marca 2014 r. (I FSK 129/13). 

Spółka zajmowała się handlem pokarmem dla ryb akwariowych, a swoje towary 

opodatkowywała stawką VAT 3%. Jej wysokość nie była kwestionowana przez fiskusa  

w trakcie kontroli przeprowadzonych w 2004 i 2007 r. Jednakże w 2010 r. organ zmienił 

zdanie w kwestii wysokości płaconego przez spółkę podatku wskazując, że powinna stosować 

do swojej sprzedaży stawkę 22%. Stąd też wszczęto postepowanie pokontrolne i wydano 

decyzję określającą prawidłową kwotę podatku. W związku z brakiem zmiany stanowiska 

fiskusa spółka skierowała sprawę na drogę sądową, ale przegrała ją w obu instancjach. NSA 

wskazał wprawdzie, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia zasady zaufania do organów 

podatkowych, jednakże nie można na tej podstawie przyznać podatnikowi prawa do 

rozliczania się niezgodnie z przepisami prawa. Naruszałoby to konstytucyjną zasadę równości 

i powszechności opodatkowania. Podatnik może jednak ubiegać się o umorzenie powstałej 
zaległości podatkowej powołując się na zasadę zaufania do organów podatkowych. 
[pobierz artykuł] 

 

Karta rabatowa bez nominalnej wartości 

Źródło: Rzeczpospolita, Wp, 20-06-2014 

Autor publikacji analizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 12 czerwca 

2014 r. (C 461/12). Spółka holenderska sprzedawała klientom karty uprawniające do nabycia 

określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach. Można je było zrealizować w 

wyznaczonych restauracjach, kinach, hotelach. Dzięki nim konsument mógł nabyć dwa 

produkty w cenie jednego. Spółka nie opodatkowywała VAT transakcji sprzedaży omawianych 

kart. W czasie kontroli okazało się jednak, że VAT powinien być doliczany do każdej 

sprzedaży, więc organ naliczył spółce podatek w wysokości ponad 600 000 euro. Spółka nie 

zgadzała się z tym rozstrzygnięciem wskazując, że przedmiotowe karty są „innym rodzajem 

papierów wartościowych” lub „innym papierem handlowym” w rozumieniu dyrektywy o VAT. 

Stąd ich sprzedaż jest zwolniona z VAT. Sprawa trafiła do TSUE, który nie zgodził się z tym 

poglądem. Zdaniem Trybunału, karty nie są ani papierami wartościowymi (konsument 

kupując kartę nie nabywa własności spółki ani związanej z nią wierzytelności), ani 

instrumentem płatniczym, gdyż dają jedynie prawo do zniżek, a nie mają przy tym żadnej 

wartości. Stąd sprzedaż takiej karty nie jest transakcją finansową zwolnioną z VAT. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
 

Kiedy sprzedaż nieruchomości staje się działalnością gospodarczą? 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Agata Cieśla, 16-06-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 7 maja 2014 r. (II FSK 1318/12).  

W wyniku przeprowadzonej kontroli u podatnika fiskus określił  mu zobowiązanie w PIT za 

lata 2006-2007. W tym bowiem okresie podatnik dokonał kilkunastu transakcji nabycia  

i sprzedaży nieruchomości. Zdaniem organu nieruchomości były nabywane w celu dalszej 

odsprzedaży, a nie dla zaspokajania własnych potrzeb. Stąd działania podatnika należy uznać 

za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowo fiskus wskazał,  

że w trakcie postępowania dowodowego podatnik nie przedstawił przekonywujących dowodów 

potwierdzających fakt, że dokonywał on zwykłego gospodarowania mieniem. Na tym tle 

zrodził się spór, który trafił ostatecznie na wokandę NSA. Sąd kasacyjny oddalił jednak skargę 

podatnika podzielając jednocześnie stanowisko WSA oraz samego organu. Sąd kasacyjny 

wskazał na niewiarygodne wyjaśnienia podatnika, zgodnie z którymi sprzedając poszczególne 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/804089,oplata-za-gospodarowanie-odpadami-bez-vat.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a130930&IdNumer=2981&wsp=53,88,1111,640&obrazek=16_3.png&str=16
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1119374-Karta-rabatowa-bez-nominalnej-wartosci.html
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nieruchomości zaspakajał on jedynie własne potrzeby mieszkaniowe. Nie są nimi  

w szczególności domy dla dzieci, których podatnik jeszcze nie miał. 
[pobierz artykuł] 

 
Podwójne obciążenie niezgodne z konstytucją 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 17-06-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r. (I SA/Rz 

319/14). Udziałowcami spółki z o.o. były dwie osoby fizyczne. Planowali oni odsprzedać część 

udziałów innej spółce z o.o., a następnie przekształcić spółkę z o.o. w spółkę komandytową. 

Jeden z udziałowców wystąpił do fiskusa z pytaniem, czy w związku z przekształceniem spółki 

kapitałowej w osobową opodatkowaniu będzie podlegała kwota kapitału zapasowego spółki 

przekształcanej, przekazana uchwałą zgromadzenia wspólników. Zdaniem podatnika nie są to 

zyski niepodzielone, bo o takich można mówić tylko wtedy, gdy organ stanowiący spółki nie 

podejmie uchwały w zakresie sposobu przeznaczenia zysku. Jednakże poglądu tego nie 

zaakceptował organ, zdaniem którego niepodzielonymi zyskami są zyski, które nie zostały 

wypłacone wspólnikom przed przekształceniem. Sprawa trafiła do WSA w Rzeszowie, który 

uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd podkreślił, że wprawdzie uPIT oraz przepisy KSH nie 

definiują pojęcia „zyski niepodzielone”, to jednak rozdysponowanie zysku np. na kapitał 

zapasowy sprawia, że nie jest on już zyskiem niepodzielonym. W innym wypadku 

dochodziłoby do rozszerzenia obowiązku podatkowego, co byłoby niezgodne z konstytucją. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Jak długo można stosować zmienioną interpretację podatkową? 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Małgorzata Żujewska, 16-06-2014 

Autorka artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 

2014 r. (ILPB1/415-72/14-2/TW). Podatnik planował założenie portalu internetowego  

z grami. W związku z wątpliwościami w zakresie obowiązku pobierania podatku PIT od 

wygranych pieniężnych przedsiębiorca wystąpił do fiskusa z pytaniem w tym zakresie. Organ 

uznał w 2011 r., że podatnik nie będzie musiał pobierać tego podatku. Przedsiębiorca nie 

odprowadzał więc do urzędu skarbowego żadnych kwot z tego tytułu. Jednakże w 2013 r. 

Minister Finansów zmienił z urzędu wcześniej wydaną interpretację. Stąd też podatnik miał 

wątpliwości, do kiedy będzie mógł stosować zwolnienie z obowiązku pobierania podatku. Jego 

zdaniem powinno ono obowiązywać do końca roku, w którym otrzymana została zmieniona 

interpretacja. Organ nie podzielił jednak tego stanowiska. W opinii fiskusa, skoro podatnik 

występuje jako płatnik, a okres rozliczeniowy podatku PIT dla płatnika wynosi miesiąc to 

okres ochrony wynikający z poprzedniej interpretacji kończy się z upływem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym podatnik otrzymał zmienioną interpretację. 
[pobierz artykuł] 
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